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Ensimmäinen kokous Leppäkorvessa 25.2.2007 

Anarkismi merkitsee meille eri ihmisryhmien ja sukupuolten keskinäistä tasa-arvoa, 

ihmisarvoista, hierarkioista ja rakenteellisesta väkivallasta vapaata elämää, kulttuurin 

ja ilmaisun vapautta ja moninaisuutta, sekä ihmisten keskinäistä positiivista 

yhteiseloa sopusoinnussa luonnon kanssa.  

Martat merkitsevät meille historiallisesti merkittävää, aikaansa edellä olevaa 

naisjärjestöä, joka yhä edelleen puolustaa ja edistää eettisiä, ekologisia ja 

sivistyksellisiä arvoja ihmisten arkisessa todellisuudessa.  

Anarkistimarttojen toiminnan tavoitteena on puolustaa pehmeitä, lujia arvoja 

maailman arkisessa todellisuudessa. Anarkistimartat vaativat ihmisoikeuksien, 

kansanvallan ja sananvapauden toteuttamista sekä eettistä ja ekologista tuotantoa ja 

kulutusta. Anarkistimartat edistävät kansainvälisesti ja Suomessa naisten 

monikulttuurisia verkostoja. Anarkistimarttojen toiminta on konkreettista ja perustuu 

todellisuuteen.  

 Anarkistimarttojen ihanteita edustavat mm.: 

historiallinen henkilö - Lucina Hagman, Hedvig Gebhard... 

vilja - ruis, speltti... 

satuolento - muumimamma... 

juoma – kupliva... 

vaate - villasukka... 

kasvi - jokapaikan sarasta - orkideaan... 

kulkuneuvo - jaloista Pegasokseen... 

organisoitumismalli - verkostot, avoin lähdekoodi... 

 

Kolmen vuoden aikana Anarkistimartat ovat tehneet monenlaista 

Ekoasiat, ilmasto, reilu kauppa 

Elokuvaohjaaja John Webster kertoi meille elokuvansa Katastrofin aineksia 

tekemisestä 

Eettisen kuluttamisen ilta yhteistyössä Ethicatorin kanssa 

Kirpputorilla Valtterilla -> osa tuotosta WWF:lle 

Anarkistimarttojen ilmastoilta 



AnarkistiMarttojen ekomartta-koulutus 

Nanojoulussa kierrätys- tai itse tehdyt lahjat, naamiaisissa kierrätys- tai itse tehdyt 

ongintapalkinnot 

Käsityömateriaalien vaihtotori: langat, kankaat ja käsityövälineet  

Juhlan aika 

 Hildegard Bingeniläisen musiikkia, pipareita ja yrttiviinijuomaa 

 Nanojoulu 

 Anarkistimartat Goes Kapakka 

Naamiaiset 

Kielestä kiinni 

 Vierailu kotimaisten kielten tutkimuslaitoksessa 

Kulttuuria  

 Sinebrychoffin taidemuseo: Naisten salonki (opaskierros) 

 Rakkautta ja Anarkiaa -festarin elokuva Lost in Beijing 

 Katastrofin aineksia –elokuva 

 Vierailu Elokuvakontaktissa 

 Ateneum: Kalevala-näyttely 

 Katri Vala –puistossa runopiknik 

 Maria! –talk showssa neulomassa vauvansukkia 

 Dokkari-ilta yhdessä Repun kanssa 

 Kotiharjun sauna 

 Kulttuurien välinen dialogi – Nancy alusti aiheesta 

 Arlan sauna 

  

Kätten töitä 

 Kokkausta 

  Hildegardin pipareita ja yrttiviinijuomaa 

  Etnisten perinneleipien kurssi yhdessä Famiglian kanssa 

  Pipareita 



  Kohokkaita 

 Käsitöitä 

  Anarkistimartta-T-paitoja kierrätysmateriaaleista 

  Marttojen vauvasukkaprojekti  

  Kehruukurssi 

  Anarkistimartta-banderolli yhteistyönä neuloen, virkaten ja ommellen 

Neulekerho milloin missäkin: joskus jonkun kotona, useimmiten eri 

puolilla Helsingin keskustaa kahviloissa tai puistoissa – välillä palan 

painikkeeksi satuja 

 

Luonto, metsä, puisto, puutarha 

 Luontoretki Mustavuorelle 

Sieniretkiä 

 Palstaretkiä 

 Marjaretki 

 Linturetki 

  

Medianäkyvyys   

Anarkistimartoista on ollut juttuja ainakin seuraavissa medioissa: HS, Vartti, Martta-

lehti 

Omat kotisivut luonnosvaiheessa: www.anarkistimartat.fi 

Reippailua   

 Retkille mahdollisuuksien mukaan joko kävellen tai pyöräillen 

 

 

 

 

 


